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Besluitenlijst 
1
 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van  

24 april 2006. 
Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts  

Griffier: mw. mr. C.A. Peters en mr. J.J.M. Vrijburg  

 

1.         Opening en mededelingen. 
Van de leden G.J.M.A. Le Belle, mw. C. Boelhouwer, mw. M.G. Dekker, mw. mr. 

P.J.D. Remak, R.E. Vis, H. de Vries en H.J. Walch is bericht ontvangen dat zij niet 

aanwezig kunnen zijn. 

  

2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden   
De voorzitter deelt mede dat het Presidium voorstelt het initiatiefvoorstel van de 

fractie van D66 tot het instellen van een tweejaarlijkse landschapsprijs en het 

initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA over integrale structuurvisie ‘ruimtelijke 

ordening ondergrond’ aan de agenda toe te voegen. 

De agenda wordt, overeenkomstig het voorstel van het Presidium, vastgesteld. 

 

3. Onderzoek geloofsbrief en beëdiging van het benoemde lid van Provinciale  

Staten, de heer E.R. Bloembergen. 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het advies van de Commissie van 

Onderzoek van de geloofsbrieven, de heer Bloembergen toe te laten als lid van hun 

college. Hierna wordt de heer Bloembergen door de voorzitter van Provinciale Staten 

beëdigd. 

 

4. Installatie duo-commissielid de heer J.A. Kardol (ChristenUnie-SGP) 
  De heer Kardol legt in handen van de voorzitter van Provinciale Staten de eed af. 

 

5. Vaststelling Lange termijnagenda  
De lange termijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

6. Vaststelling notulen van de vergaderingen van 27 maart 2006 
De heer Visser (PvdA) verzoekt zijn op 27 maart jl. aangehouden motie waarin  

Provinciale Staten wordt gevraagd de Rekeningencommissie te verzoeken onderzoek 

te doen naar de financiële gevolgen van de lopende reorganisatie bij de provincie 

Noord-Holland, alsnog in stemming te brengen (motie 6-1). 

Motie 6-1 wordt met meerderheid van stemmen verworpen. 

Vóór de motie stemden de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SP en de 

fractie Agema. De overige fracties stemden tegen. 

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

7. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken kunnen overeenkomstig het voorstel van het Presidium worden 

afgedaan. 

                                                
1
 Voor een weergave van de discussie tijdens deze vergadering wordt verwezen naar de notulen. De notulen 

komen in definitieve vorm beschikbaar zodra deze in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten zijn 

vastgesteld. De eerstvolgende vergadering is op 29 mei 2006. 

Stukken die in Provinciale Staten zijn besproken, zijn te vinden op http://www.noord-

holland.nl/thema/concern/politiek_en_bestuur/Provinciale_Staten/Vergaderstukken. Daarnaast zijn deze stukken 

ook beschikbaar bij de bibliotheek van de provincie Noord-Holland, telefoonnummer: 023-5143439  
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8. Voortgangslijst moties en toezeggingen 
 De voortgangslijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

9.  Vragenuur 
Aangezien geen verzoeken tot het stellen van mondelinge vragen zijn ingekomen, 

wordt besloten dit punt van de agenda af te voeren.  

 

10. Hamerstukken 

  

UNA-programma water als economische drager;watergebonden bedrijventerrein 

Overleek in Medemblik 
Door de heer A.A. de Vries (SP) wordt het volgende amendement ingediend: 

Amendement 10-1 
Provinciale Staten besluiten de tekst, geformuleerd in “voorwaarden tot 

voorschotverlening”, onder punt 1, als volgt te wijzigen: 

1. Door  middel van en overeenkomst het openbaar gebruik van de botenlift voor 

minimaal 30 jaar is gegarandeerd. 

Het amendement wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De aanwezige 

leden van de fracties van de VVD, CDA en ChristenUnie-SGP wordt aantekening 

verleend dat zij geacht wensen worden tegen dit amendement te hebben gestemd. 

 

Provinciale Staten besluiten, zulks met inachtneming van het aanvaarde amendement 

10-1, een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 1.052.455,- t.b.v. subsidie aan 

de gemeente Medemblik voor de herstructurering watergebonden bedrijventerrein 

Overleek en deze bijdrage ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA, als 

onderdeel van het programma Water als Economische Drager. 

Deze onttrekking aan een reserve zal begrotingstechnisch geregeld worden bij de 

Voorjaarsnota 2006. 

 

11.      Contourennotitie middellange en zeer lange termijnvisie Schiphol 

            Bij de behandeling van dit onderwerp zijn de volgende moties aangenomen: 

            Motie 11-1 (PvdA) 
            Provinciale Staten spreken uit: 

1. dat er geen luchthaven in zee komt; 

2. dat Schiphol zich kan ontwikkelen binnen het huidige aantal banen, waarbij 

een verandering van het banenstelsel om tot minder overlast in de omgeving te 

komen tot de mogelijkheden behoort. 

 

De aanwezige leden van de fracties van de VVD en het CDA wordt aantekening    

verleend dat zij geacht wensen te worden tegen onderdeel 1 en 2 van de motie te 

hebben gestemd. De fractie Agema wordt aantekening verleend dat zij geacht wenst te 

worden tegen onderdeel 2 van de motie te hebben gestemd. 

 

Motie 11-2 gewijzigd (PvdA) 
Provinciale Staten spreken uit, 

- dat moet worden uitgezocht of het nachtregime voor Schiphol kan gelden tot 7 

uur ’s ochtends; 
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- dragen Gedeputeerde Staten op al het mogelijke te doen om deze motie uit te 

voeren en hierover binnen drie maande terug te rapporteren aan provinciale 

Staten. 

 

De aanwezige leden van de fracties van de VVD, CDA en Agema wordt aantekening 

verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd. 

 

Motie 11-3 (VVD, PvdA en CDA) 
Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten te willen onderzoeken of  

aansluitend aan diverse woonkernen, die gelegen zijn binnen het beperkingengebied, 

nieuwbouw van woningen, met inbegrip van beschermende en/of compenserende 

maatregelen, mogelijk gemaakt kan worden. 

 

De aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, SP en Prins wordt 

aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben 

gestemd.. 

 

Motie 11-6 (D66) 
Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten de meest schrijnende gevallen qua 

positie ten opzichte van Schiphol, schade als gevolg van vluchtbewegingen, overlast 

en verwachtingen ten aanzien van mogelijke uitkoop of uitplaatsing in kaart te 

brengen, opdat op basis daarvan gekeken kan worden hoe voor die meest schrijnende 

gevallen de oplossing versneld kan worden gerealiseerd. 

 

De aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de fractie Agema wordt 

aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben 

gestemd. 

 

Provinciale Staten besluiten vervolgens in te stemmen met de Contourennotitie als 

basis voor: 

a. het ontwikkelen van een strategische visie voor de middel- en zeer lange 

termijn Schiphol; 

b. verdere contacten met het Rijk hierover. 

 

De aanwezige leden van de fracties van de SP en Agema wordt aantekening verleend 

dat zij geacht wensen te worden tegen de voordracht te hebben gestemd. 

 

12.       Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek 
Bij de behandeling van dit onderwerp is het volgende amendement en zijn de volgende 

moties aangenomen: 

 

Amendement 12-1 bereikbaarheid (GroenLinks) 
Provinciale Staten besluiten: 

- de openbaar vervoerprojecten doorkoppeling van de Zuidtangent van 

Hoofddorp naar station Hillegom en de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn 

West (p. 19 gebiedsuitwerking) over te hevelen van de rubriek ‘Nader 

te bepalen infrastructuur’ naar de rubriek ‘ Noodzakelijke 

infrastructuur, in ieder geval’; 

- dragen Gedeputeerde Staten op de begeleidende tekst in de 

Gebiedsuitwerking in deze geest aan te passen; 
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- toe te voegen aan het besluit (1
e
 blokje, 3

e
 bolletje, ‘prioriteit te leggen 

[…] van de N205’) de tekst: ‘en de doorkoppeling van de Zuidtangent 

van Hoofddorp naar station Hillegom en de aanleg van de Rijn Gouwe 

Lijn West’. 

    

De aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en Agema wordt 

aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen amendement te hebben 

gestemd. 

 

Motie 12-3 bollenteelt (D66, VVD en PvdA) 
- Provinciale Staten van Noord-Holland geven de Staten van Zuid-

Holland in overweging bij de Greenportfunctie te betrekken, dat voor 

grootschalige productie van bloembollen uitstekende 

compensatiemogelijkheden geboden kunnen worden in Noord-Holland; 

- verzoeken de griffie de Zuid-Hollandse Staten hierover te informeren; 

- roepen Gedeputeerde Staten op ook Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland hierover te informeren; 

 

De aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij 

geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd. 

 

Motie 12-5 beschikbaarheid OV bij oplevering woningen (D66 en PvdA) 
Provinciale Staten spreken uit, dat op het moment van oplevering van de eerste 

woningen van nieuw aangewezen locaties een vorm van openbaar vervoer aanwezig 

moet zijn. 

 

De aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en Agema wordt 

aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben 

gestemd. 

 

Motie 12-6 (PvdA) 
Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten de Minister te vragen niet alleen de 

beperkingen bij Hoofddorp-West op te heffen, maar ook die bij de Legmeerpolder, 

zodat ook daar direct buiten de 20Ke zone gebouwd kan worden. 

 

De aanwezige leden van de fracties van de VVD, Agema, SP, Prins en ChristenUnie-

SGP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze motie te 

hebben gestemd. 

 

Motie 12-8 (VVD en ChristenUnie-SGP) 
Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten 

- om met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te overleggen en alles 

in het werk te stellen om de locatie Bronsgeest reeds vanaf 2010 te 

kunnen realiseren; 

- de locatie in de planning naar voren te halen en zodoende de financiële 

problemen die er voor Noordwijk kleven aan de locatie Bronsgeest op 

te kunnen lossen. 

 

De aanwezige leden van de fracties van de PvdA, SP en Prins wordt aantekening 

verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd.  
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Motie 12-9 infrastructuur (VVD, PvdA, D66, CDA) 
overwegende, 

- dat Provinciale Staten van Noord-Holland tijdens de vorige 

statenperiode een motie over infrastructuur grote bouwlocaties hebben 

aangenomen, die nog steeds vigerend is; 

- dat deze motie ook van toepassing moet zijn op de gebiedsuitwerking 

Haarlemmermeer-Bollenstreek; 

- dat de infrastructuur in dit gebied op dit moment al niet toereikend is; 

- dat de oost-west verbindingen in dit gebied ver onder het minimum 

aanwezig zijn; 

- dat zonder aanleg van goede infrastructuur de Staten van Noord-

Holland geen uitvoering wensen te geven aan het verzoek van de 

Minister om 24.000 woningen in dit gebied te plaatsen; 

- dat dit geldt voor zowel het openbaar vervoer als weginfrastructuur; 

- dat om die aanleg mogelijk te maken een financiële bijdrage van het 

Rijk noodzakelijk is; 

 

dragen Gedeputeerde Staten op bovenstaande onder de aandacht van de 

Minister te brengen. 

 

Provinciale Staten besluiten vervolgens: 

- in te stemmen met de voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingen in de 

concept-rapportage gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek; 

- in te stemmen met het aanbieden van het advies door Gedeputeerde 

Staten aan de Minister van VROM, zulks met inachtneming van het 

aanvaarde amendement 12-1. 

 

De aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij 

geacht wensen te worden tegen deze voordracht te hebben gestemd.  

 

13. Partiële herziening Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord; Boskerpark 
Provinciale Staten besluiten in te stemmen met de ontwerp streekplanherziening 

Boskerpark en de bijbehorende Nota van beantwoording. 

 

De aanwezige leden van de fractie van de SP en de tot de fractie van de PvdA 

behorende leden Talsma, Van der Meché, Blokker, Bloembergen en Van Oudheusden 

wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen de voordracht te 

hebben gestemd. 

 

14. UNA-bijdrage conservering Fort Pampus  
 Provinciale Staten besluiten: 

1.  een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 877.500,- t.b.v. een subsidie 

aan Stichting Pampus voor de conservering van Fort Pampus conform het 

conserveringsplan van architectenbureau Rappange & Partners, december 2005 

en bijbehorende kostenraming d.d. 1 februari 2006; 

2.  de onder 1. genoemde bijdrage ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 

UNA, budget Programma Sociale Culturele Infrastructuur; deze onttrekking 

aan een reserve zal begrotingstechnisch geregeld worden bij Voorjaarsnota 

2006. 

 



 6 

 

15. Deelverordening infrastructuur bibliotheekwerk 

 Provinciale Staten besluiten: 

1. in het kader van begroting 2006 een begrotingspost vast te stellen van € 37.381,-- 

t.b.v. een subsidie aan ProBiblio voor de activiteit “programma en 

contentmanagement Digitale Bibliotheek” en deze ten laste te brengen van het 

binnen de bestemmingsreserve EXIN-H bestemde bedrag voor Investeren in 

basisbibliotheken; 

 

2. als gevolg van het onder 1. genoemd besluit het binnen de bestemmingsreserve 

EXIN-H bestemde bedrag voor de uitvoering van de deelverordening Infrastructuur 

Bibliotheekwerk Noord-Holland 2006 in de periode 2007-2010 te verlagen van 

 € 2.215.000,-- naar € 2.177.619,--; 

 

3. de Deelverordening Infrastructuur bibliotheekwerk Noord-Holland 2006 vast te 

stellen. 

 

16. Instelling commissie Investeringsbudget Landelijk Gebied 

 Provinciale Staten besluiten: 

1. een Adviescommissie Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in te stellen die 

geïntegreerd alle beleidsonderdelen behandelt voor zover die samenhangen met de 

implementatie van de WILG en het ILG; 

2. dat de voorzitter van Provinciale Staten, op voordracht van de fractievoorzitters, de 

leden van de commissie aanwijst; 

3. als voorzitter van de commissie te benoemen de heer L.M. Cornelissen;  

4. als vice-voorzitter van de commissie te benoemen de heer ing. C.P.J. van Diest. 

 

17. Initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks over natuurcompensatie 
Provinciale Staten besluiten: 

- het initiatiefvoorstel om advies voor te leggen aan Gedeputeerde Staten, 

en daarna tezamen met het advies voor te leggen aan de 

statencommissie Natuur, Landschap, Water en Milieu ter behandeling 

in haar vergadering van 14 juni 2006; 

- voor deze vergadering ook de leden van de commissie Ruimtelijke 

Ordening en Volkshuisvesting uit te nodigen; 

- in de statenvergadering van 3 juli 2006 over dit voorstel een besluit te 

nemen. 

 

18. Initiatiefvoorstel van de fractie van D66 tot het instellen van een tweejaarlijkse 

landschapsprijs 

  Provinciale Staten besluiten: 

- het initiatiefvoorstel om advies voor te leggen aan Gedeputeerde Staten, 

en daarna tezamen met het advies voor te leggen aan de 

statencommissie Natuur, Landschap, Water en Milieu ter behandeling 

in haar vergadering van 14 juni 2006; 

- in de statenvergadering van 3 juli 2006 over dit voorstel een besluit te 

nemen. 
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19. Initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA over Integrale Structuurvisie 

“ruimtelijke ordening en ondergrond” 
 Provinciale Staten besluiten: 

- het initiatiefvoorstel om advies voor te leggen aan Gedeputeerde Staten, 

en daarna tezamen met het advies voor te leggen aan de 

statencommissie Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting ter 

behandeling in haar vergadering van 15 juni 2006; 

- voor deze vergadering ook de leden van de commissie Natuur, 

Landschap, Water en Milieu uit te nodigen; 

- in de statenvergadering van 3 juli 2006 over dit voorstel een besluit te 

nemen. 

 

20. Afscheid van mw. E.P. van Gaalen-Haanstra  

Provinciale Staten nemen afscheid van mw. E.P. van Gaalen-Haanstra die om 

gezondheidsredenen haar statenlidmaatschap moet beëindigen. 

Vanwege haar verdiensten voor de provincie krijgt mw. Van Gaalen uit handen van de 

voorzitter de bronzen penning van de provincie Noord-Holland uitgereikt. 

 

21. Sluiting.  

 

 

 
Titel:PS-besluitenlijst d.d. 24-04-2006 

Datum:24-04-2006 


